
Dodatok č.1 k Zmluve č. 10/2017
o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2012

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
/ ďalej len "poskytujúci" /

OBEC Nová Bystrica
Nová Bystrica, 023 05
Obecný úrad v Novej Bystrici, 023 05 Nová Bystrica č. 657
Ing. Jozef Balačin - starosta obce
00314145
2020553150
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca
7700126001/5600

a

Prijímateľ: DHZ Vychylovka
Štatutárny zástupca: Peter Hruška, predseda
Identifikátor: 001774743016
IČO: 00177474
DIČ: 2020878992
Sídlo: 023 05 Nová Bystrica- Vychylovka č.299
~ankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Císlo účtu: SK98 0900 0000 0050 53747418
Osoby oprávnené jednať o zmluvu: Peter Hruška
/ďalej len "prijímajúci"/

/spolu ďalej len "zl1)1\lvné'strany'.'(
{!~. .

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto Dodatku č.l k Zmluve č. 10/2017 o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce /ďalej len .zmluva'?
nasledovného znenia:

Predmetom Dodatku čl. 1 k Zmluve je zmena článku II. Zmluvy-Účel poskytnutia dotácie
a to nasledovne:

Článok II.
Účel poskytnutia dotácie

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na nákup hasičského materiálu:

2 ks sako dámske,2 ks sukňa,4 ks nášivka DPO SR,14ks nášivka Slovensko,2ks košeľa dámska,2ks
klobúčik,lO ks gombík malý,6ks gombík veľký,lOks funkčný znak.l ks výložky.žoks hviezda
striebomá,2 ks brigadírka,2ks náramenník sriebomý,2ks odznak,lks stužka na čiapku,7ks
viazanka, 1ks savica, 1ks rozdelovač,2ks prúdnica, 10ks opasok kožený ,2ks stužka na čiapku,6ks
gombík,2ks prechod,lks náhradný diel na PS12, 8ks bundokošela-Kr, modro biela s výložkami, 8 ks
nášivka domovenka, 8ks nášivka DPO, DHZ PL



Ostatné články zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č.l k Zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorej po jednom zostávajú
poskytovateľovi a prijímateľovi.

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení Dodatku č.l
k Zmluve na webovej stránke obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným
Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR Č. 498/20 II Z.z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti
informácie o uzatvorení zmluvy.

V Novej Bystrici 06. ll. 2017

Prijímateľ

Ing. Jozef Balačin .........:::l?,
starosta obce

Peter Hruška
predseda
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